Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
ÜLDKOGU
PROTOKOLL
Jüri alevik, Aruküla tee 9
20.06.2013
Rae Vallavalitsuse keldrituba
Algus: 18.30
Lõpp: 21.15
JUHATAJA
Jaan Urvet
PROTOKOLLIJA Herve Pani
RVAKS registreeritud liikmete arv: 46, lisandus 2 uut liiget:
1). Vaida alevikuvanem Karin Vainomäe ja
2). Suuresta külavanem Sirly Poolma,
kokku liikmeid 48
OSALESID

Osales 25 liiget (nimekiri eraldi lehel protokolli lisana), volitusi 5:
1). Ardi Mitt - volikiri Kaia Pilvik, ule,
2). Marju Lutt - volikiri Tea Sõlg, ile,
3). Margus Vain - volikiri Ivar Liivamägi, le,
4). Jaan Hiio - volikiri Toomas Hiio, le ja
5). Margo Väli – volikiri Aldo Laid,ile

( reg.leht lisas)
Koosoleku juhatajaks valitud ühel häälel Jaan Urvet ja protokollijaks Herve Pani.
PÄEVAKORD :
1. Uute liikmete vastuvõtmine
2. Liikmemaksude tasumise korra vastuvõtmine
3. Projektide omaosaluse taotlemis- ja rahastamiskorra vastuvõtmine
4. Külarahade väljamaksmise korra vastuvõtmine
5. Raamatupidamise sise-eeskirja ja kontoplaani vastuvõtmine
6. Põhikirja muutmine
7. Soome-reisist
8. Eetikakoodeksi, arengukava ja töökorra koostamise töögruppide moodustamine
Repliigid:
1. Kaitseliidust
2. Külavanemate koosseis ja atribuutika
3. Külavanema minut
Jaan Urvet teeb ettepaneku kinnitada üldkogu päevakord.
Hääletus: ühel häälel
OTSUS: Kinnitada päevakord esitatud kujul.
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 1
ARUTLUS
Uute liikmete vastuvõtmine
Jaan Urvet- Juhatusele on laekunud 2 avaldust sooviga astuda seltsi liikmeks:
1). Suuresta külas valiti külavanemaks SIRLY POOLMA ja
2). Vaida alevikus on valitud vanemaks KARIN VAINOMÄE
OTSUSTATI
Vastu võtta Sirly Poolma ja Karin Vainomäe

seltsi liikmeks
Hääletus: ühel häälel
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 2
ARUTLUS
Liikmemaksude tasumise korra vastuvõtmine
Jaan Urvet- Üldkogule parandusettepanekuid saabunud ei ole. Korra olulisemad punktid:
Liikmemaks 5 € aastas tasuda hiljemalt 30. juuniks Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi
arvelduarvele 221055443200, märgusõna „liikmemaks“ ja RVAKSi liikmetasu maksja nimi.
Liikmed, kes on vastu võetud RVAKS liikmeks pärast 30. juunit, tasuvad liikmemaksu hiljemalt 20.
detsembriks. Liikmeile, kelle liikmemaks ei ole tasutud tähtajaks, ei laiene seltsi personaalsed
soodustused.
Soodustusteks ei loeta külaraha ja interneti tasu. Kahe järjestikkuse aasta liikmemaksu võlgnevuse
puhul ja mittereageerimisel meeldetuletustele arvatakse ühenduse liige juhatuse otsusega ühingust
välja.
OTSUSTATI
Liikmemaksude tasumise kord vastu võtta.
Hääletus: ühel häälel
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 3
ARUTLUS
Projektide omaosaluse taotlemis- ja rahastamiskorra vastuvõtmine
Jaan Urvet- Parandusettepanekuid üldkogule laekunud ei ole.
Peeter Böckler- Küla- ja alevikuvanemad esitavad RVAKS juhatusele ülevaate iga aasta 1.
septembriks järgmise aasta planeeritavatest tegevustest (võimalikud projektid) ja nendega
seotud kuludest, tegevuste ajakava ning teabe selle kohta, mis ajal on plaanis aasta jooksul
projektide omaosalustoetust taotleda. Nimetatud kuupäev võiks olla varasem. Järgneva arutelu
käigus tehti ettepanekud, et kuupäev võiks olla kas 01. või 15.august.
OTSUSTATI
Esitada ülevaade küla/aleviku tegevustest ja
planeeritavatest tegevustest/projektidest
RVAKS-ile iga aasta 01.augustiks ja võtta
vastu projektide omaosaluse taotlemis- ja
rahastamiskord.
Hääletus: 17 poolt, 6 vastu, 3 erapooletut
Esitada ülevaade küla/aleviku tegevustest ja
planeeritavatest tegevustest/projektidest
RVAKS-ile iga aasta 15.augustiks ja võtta
vastu projektide omaosaluse taotlemis- ja
rahastamiskord.
Hääletus: 9 poolt, 17 vastu, 0 erapooletut
Projektide omaosaluse taotlemis-ja
rahastamiskord vastu võetud nõudega esitada
ülevaade küla/aleviku tegevustest ja
planeeritavatest tegevustest/projektidest
RVAKS-ile iga aasta 01.augustiks.
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 4
ARUTLUS
Külarahade väljamaksmise korra vastuvõtmine
Jaan UrvetOluline, et RVAKS juhatusele oleks külaraha taotlemisajaks esitatud küla/aleviku üldkoosoleku
protokoll (viiakse läbi vähemalt kord aastas) koos osalejate registreerimislehe koopiaga. Külaraha
tasumise aluseks on väljamaksmise aastale eelnenud aasta jooksul läbi viidud üldkoosoleku

toimumist kinnitav protokolli koopia, tegevuste aruanne ja alanud aasta planeeritud tegevuste kava
ja eelarve.
Toomas Hiio – külakoosoleku pädevus? Küla koosolekul puudub juridiidilne pädevus, kuidas
toimida? Puudub konkreetne reglementasioon. Üldjoontes teavitatakse koosoleku toimumisest
avalikult ja rahvas kutsutakse koosolekule, kuid tegelik inimeste aktiivsus on väike. Kohale tulevad
üldjuhul need, kelle jaoks külaelu on oluline. Külade rahade kohta tuleb arved esitada üldjuhul
hiljemalt 1. novembriks. Hilisemaid arveid (detsembris) aktsepteeritakse ainult kokkuleppel
RVAKS juhatusega.
Piirkondlike üritustele eraldatakse raha külade kokkuleppe alusel.
Aldo Laid- Kuidas toimida 31.jaanuari nõudega käesoleval aastal, kas tagasiulatuvalt!!?
31.jaanuari nõue peaks hakkama kehtima järgmisel aastal. Tänavu peame silmas pidama
01.augustit projektide omaosalusega seotud tähtaega ja 01. novembrit, kui tuleb hiljemalt arved
esitada külade rahade väljamaksmise kohta.
OTSUSTATI
Külarahade väljamaksmise kord vastu võtta
koos parandustega:
1).esitada külarahade väljamaksmise
taotlused/arved RVAKS juhatusele hiljemalt
iga aasta 1. novembriks.
Hääletus: 25 poolt, erapooletuid 1, vastu 0.
Otsus: Külarahade väljamaksmise kord vastu
võtta
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 5
ARUTLUS
Raamatupidamise sise-eeskirja ja kontoplaani vastuvõtmine
Aet Vilgats:
Materjalid sai varem laiali saadetud ja vastavad parandused on sisse viidud, kõik on saanud nendega
tutvuda, üldkogule parandusettepanekuid ei laekunud.
OTSUSTATI
Raamataupidamise sise-eeskiri koos lisatud
kontoplaaniga vastu võtta.
Hääletus: 24 poolt, 2 erapooltut, 0 vastu
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 6
ARUTLUS
Põhikirja muutmine
Jaan UrvetAldo, kuna RVAK põhikirja muutmisettepanekute kohta tuli Sinult ettepanekuid, siis jälgi palun
oma tehtud ettepanekute järjekorda paranduste arutelu käigus. Selleks, et me konkreetsete põhikirja
punktide juures midagi märakamata ei jätaks.
II Ühenduse eesmärgid
Punkt 8.2 – ee on seltsi seesmärgi muutmine, mille saab otsustada 9/10 liikmetest. Kuna meil
puudub aga selletasemeline üldkogu liikmete arv, siis läheb selle punkti paranduse tegemine
päevakorrast maha.
III Liikmed, nende õigused ja kohustused
Punkt 9 – jur.isikud välja jätta
Aldo Laid: Ettepanek: jätta sõnastus muutmata.
Põhjendus: Juriidiliste isikute kaasamine ühingu liikmeteks ei ole mitte kohustus, vaid võimalus.

Kui üldkogu arvab, et juriidiline isik ja kõik sellega kaasnev on vajalik, siis ta võetakse vastu, kui ei
ole vajalik, siis ei võeta. Ehk – kui mingil põhjusel tekib vajadus, siis ei pruugi meil olla võimalust
ja seda ei ole mõtet ära võtta.
Hääletamisele – ”juriidilised isikud” punktist välja jätta
Hääletus- 20 poolt, 4 vastu, 2 erapooletut
Punkt 10 - ühendusse liikmete vastuvõtmise-väljaarvamise otsustab juhatus
Aldo Laid- Ettepanek: jätta punkt muutmata
Põhjendus: Üksikisikud, kes ei ole aleviku- ja külavanemad ja soovivad RVAKSi tegevustes osaleda
võiksid ennast siiski eelnevalt üldkogule tutvustada ja kõigile põhjendada oma liikmeks saamise
soovi. Selliselt väldime selle, et meie liikmeskond ei kasvaks kahe üldkogu vahelisel ajal näiteks
kahekordseks!
Hääletamisele- ühendusse liikmete vastuvõtmise-väljaarvamise otsustab juhatus. Üksikisikute, kes
ei ole aleviku- või külavanemad ning tunnistavad käesolevat põhikirja, liikmeks vastuvõtmise ja
väljaarvamise otsustab üldkogu.
Hääletus- 25 poolt, 2vastu, 1 erapooletu
Punkt 13.4 (lisamisele) - Kahe järjestikkuse aasta liikmemaksu võlgnevuse puhul ja
mittereageerimisel meeldetuletustele arvatakse ühenduse liige üldkogu otsusega ühingust välja
Hääletus – 25 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu – lisada punkt põhikirja
Punkt 13.5 (lisamisele)- Ühenduse liige, kellel on liikmemaksu võlgnevus, ei saa kandideerida
ühenduse juhatusse, revisjonikomisjoni või revidendiks ja toimkondadesse.
Hääletus - 25 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu
IV

IV Struktuur ja juhtimine
Punkt 16.1 (lisamisele) - Igal ühenduse liikmel on õigus esindada lihtkirjalise volikirja alusel
ainult ühte ühenduse liiget.
Aldo Laid- Ettepanek: Lisada järgnevas sõnastuses „ Igal ühenduse liikmel on õigus esindada
lihtkirjalise volikirja alusel kuni kolme ühenduse liiget“
Põhjendus: Kui juba selliseid piiranguid teha, siis võiksid nad olla mõistlikud, liikmeskonna arvule
vastavad ja lisapingeid mitte tekitavad. Külavanem on tegus inimene ja tihti on keeruline kõigile
sobivat kokkusaamise aega leida. Ärme võta ära selle külavanema või liikme võimalust kaasa
rääkida, kui ta temast mittesõltuvatel põhjustel ei saa otsustamisel osaleda.
Hääletamisele ainult poolt hääled:
1 volikirjaga - 19 poolt
2 volikirjaga - 12 poolt
3 volikirjaga - 0 poolt
Üldkogul õigus esindada teist liiget – otsus: 1 volikirjaga

Punkt 17.4 - Ühenduse teistesse organisatsioonidesse kuulumise ja üksikisikute liikmelisuse
otsustamine.
Ettepanek: jätta tekstist välja sõnad ”juriidilised isikud”.
Hääletus - 25 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu
Kell 19.55 lahkub Toomas Hiio
Punkt 21.1 (lisamisele ) - Juhatus võib erandjuhul otsuseid vastu võtta koosolekut kokku
kutsumata, kui otsuse eelnõust on informeeritud kõik juhatuse liikmed ja poolt hääletavad kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kaks kolmandikku juhatuse liikmetest
Hääletus – 23 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu
Punkt 22.1 (lisamisele) - .Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata
jätmise või muul mõjuval põhjusel.
Hääletus – 23 poolt, 0 vastu,

1 erapooletu

Aldo Laid – Ettepanek: Muuta punkti 22:
„Ühendust esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees, ülejäänud juhatuse liikmed esindavad
ühendust ühiselt“ sõnastust, andes võimaluse esindada ühingut ka teistel juhatuse liikmetel,
järgnevalt „Juhatuse kõigil liikmetel on õigus esindada ühendust kõigis õigustoimingutes, kui
üldkoosolek ei ole otsustanud teisiti“
Põhjendus: Seltsi tegevuse riskide maandamiseks on mõistlik, et kõigil juhatuse liikmetel on õigus
esindada ühingut, mis võimaldab ka jagada juhatuse töökoormust ja ülesandeid. Selliselt saab
vajadusel seda õigust põhikirja muutmata, ehk siis üldkogu otsusega, ka piirata
Kell 20.06 lahkub Tea Sõlg
Hääletamisele - Juhatuse kõigil liikmetel on õigus esindada ühendust kõigis õigustoimingutes, kui
üldkogu ei ole otsustanud teisiti.
Hääletus - 14 poolt,

6 vastu, 4 erapooletut

OTSUSTATI
Põhikirja punkt 22 muutmisega seoses võtab
üldkogu vastu eraldi otsuse.
Jaan: Teen ettepaneku võtta vastu RVAKSi
põhikirja parandatud redaktsioon.
Hääletus - häälteenamus, 0 vastu, 0
erapooletut
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 7
ARUTLUS
Soome-reisist
Jaan Urvet- Praeguseks on laekunud 13 reisija tasu, 15 inimest on registreerunud. Viking Line
tegi väga soodsa pakkumise. Hetkel on olnud huvi vähene, mistõttu tekib küsimus; kas vähendame

osalejate arvu või otsime veel kaasatulejaid ja reisirahasid ootame hiljemalt 27.06.2013. Siis läheb
nimekiri lukku. Osalemistasu 50 eurot, Soome reis 09.-11.08.2013. Sõit organiseeritud
grupipõhiselt. Kes soovib maksta arvega, siis RVAKS aktsepteerib seda.
OTSUSTATI
Otsida reisilesoovijaid, osalustasu - 50eurot –
maksta kuni 27.06.2013.
27.06.2013 Soome reisi nimekiri sulgeda.
REPLIIK
ARUTLUS
Jaan Urvet Kaitseliidust – Kohalik Kaitseliidu juht Hr. Timuska pöördus minu poole ja avaldas arvamust,
et külades võiks olla rohkem kaitseliitlasi ja ka aktiivsem kaitseliidu tegevus. Uuesalus võtsime
otsuse vastu ja 12 meest meie külast ka liitus Kaitseliiduga. Mõelge ka teised selle üle.
Külavanemate koosseis ja atribuutika Praegu pudub täpne ülevaade, kes küla- ja alevikevanemaist on määratud selleks vallavalitsuse
määrusega ja kellel on ka küla-alevikuvanema „valitsusaeg“ lõppenud. Tekitame lähiajal
küsitluse ja la vallavalitsuselt järelepärimise asjade selgitamiseks. Dokumentide seast ja kappi
korrastades leidsime Janek Ljäkini külavanemaks määramise korralduse, tänukirjad Kadaka
külaseltsile, Haimur Puksile, Kaia Pilvikule.
Külavanema minut –
Osa külavanemaid tutvustab mõningaid eelolevaid küasündmuseid.
Alekander Torjus – Lagedil läks puruks kolme küla kiik ja nüüd tahame me kolm küla - Ülejõe,
Lagedi ja Kopli - kiiret abi, et jaanipäevaks, mis juba ukse ees, kiige terveks saaks. Saadan meilile
konkreetse arvelduskonto numbri, kellel võimalik, aidake.
Abi pakuvad Peetri selts, Uuesalu Külaselts ja Aldo Laid.
Sirli Tiik- Selle aasta külakoosolekute protokollid esitada siis järgmise aasta jaanuariks.
Palun, külavanemad, vaadake üle oma mandaadid. Mandaadid on läbi saanud või saamas, mis
tähendab, et kas tuleb läbi viia tagasivalimine või uued valimised.
Jaanus Tõnisson- Soodevahel oli probleem ühe tee remondiga, millest ei saanud enne asja, kui
omal algatusel lasin vedada 15 koormat kruusa. Tegemist oli üldkasutatava teega ja ma ei näinud
muud võimalust. Valla abil sain operatiivselt kreideriga tee silutud.
Üllatus- öökull on teinud pesa ja 3 väikest pead on pesast välja uudistamas- kellel huvi -lepime
kokku uudistamise võimaluses.
Saue kandis on koduloohuviliste klubi, kes käivad uudistamas erinevaid paiku ja ehk on meil
külasid, kes oleksid huvitatud oma küla tutvustama ja ühtlasi võimaldaks klubilistele ühe hea
bussiretke Rae valla külades teha.
Lõuna-Eesti ringreisilt sain hea mõtte kinoõhtu korraldamiseks ja lähiajal annan omapoolse
filmiõhtu korraldamisest teada.
Taivo Laherand tõi kaasa Pikavere – Suursoo raamatuid laiali jagamiseks.

Vallavanemaga sai otsustatud, et külavanemad, kes on uued ja vanad, kes ei ole ketti saanud,
siis need antakse kätte küladepäeval Urvastes 27.07.2013.
Peeter Böckleril on jagada seoses lähenevate jaanituledega Päästeameti ohutusalaseid trükiseid.

ARUTLUS

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 8
Eetikakoodeksi, arengukava ja töökorra koostamise töögruppide
moodustamine

Jaan UrvetSügiseks on meil vaja veel 3 dokumenti ette valmistada - arengukava, töökord ja oma
organisatsioonili käitumise eetikakoodeks.
Nende tegemiseks võiks meie endi seast moodustada töögrupid. Kõige tähtsam on arengukava,
arengupõhimtteid on juba varem koostatud päris palju ja koondkas need siis ka tervislikuks
dokumendiks - arengukavaks, mille järgi hakkaks edaspidi ka tegutsema - projekte koostama ja oma
tegevusega edasi liikuma.
Kas on vabatahtlikke, kes sooviks osaleda arengukava koostamise töögrupis. Ettepanekud ja
nõusolekud.
Arengukava töögrupp: Kaia Pilvik, Priit Põldmäe, Sirli Tiik, Ardi Mitt, Jaan Urvet.
Koostada tuleks ka meie seltsi asjaajamise töökord. Kuidas koostada päevakorda, millised on
ettepanekute esitamise tähtajad, millal saata juhatuse ja õldkogu koosolekute kutsed, milal hiljemalt
saata liikmeile juhatuse ja üldkogu koosolekute otsused, kuidas liiguvad materjalid, kuidas teha
põhikirja täiendusi, ühesõnaga, et kirja saaks kogu asjaajamise kord.
Ettepanekud ja nõusolekud.
Töökorra töögrupp: Herve Pani, Aivar Ilves ja Ivar Liivamägi.
Eetikakoodeksi töögrupp: Jaan Urvet. Toomas Hiiole teha vastavasisuline ettepanek – vastutab
Jaan urvet.
Töögruppide töösse võivad panustada kõik, kellel soovi ja tahtmist oma parimate kogemuste ning
oskuste rakendamiseks ühiste eesmärkide nimel tegutsemiseks.
Margus Laula- kütusekompensatsioon
Varem on juhatuse esimehele kompenseeritud autokütus. Teen ettepaneku kompenseerida ka
RVAKSpraegusele juhatuse esimehele Jaan Urvet, ile alates juhatuse esimeheks valimisest
(tagasiulatuvalt alates 15.03.2013) autokütuse kompensatsiooniks 64 eurot kuus.
Ettepanek häälteenamusega vastu võetud (vastu 0, erapooletuid 2) – kütusekompensatsioon 64.eurot kuus tagasiulatuvalt alates uue juhatuse valimistest.
Jaan Urvet- veel üks oluline asi – RAE KOOLIMAJA
Eile oli mul kohtumine nimetatud Rae koolimaja teemal vallavanem Mart Võrklaevaga ja ühise
arutelu käigus jõudsime veendumusele, et kuivõrd Rae koolimaja on valla omandis ja paraku ei
ole hetkel koolimajaga seotud probleemidele edasiviivaid lahendusi, siis mõistlik oleks kogu
Rae koolimajaga seotud dokumentatsioon (projekt-taotlused, lõpparuanded) anda üle Rae
vallavalitsusele. Tuleviku teadmatus on põhjuseks, miks selliselt toimida. Keegi ei tea, milline
olukord valitseb Rae koolimaja suhtes aasta pärast. See ei tähenda, et me koostööst loobuksime.
Aivar Ilves- Mida see muudab, mis on vajadus? Muudab seda, et võib olla leiab kohalik
piirkond väljapääsu või vald leiab ressursid majaga edasi tegelemiseks.
Priit Põldmäe- eelmisel aastal sai moodustatud koolimajaga seotud Vaskjala küla
initsiatiivgrupp, kes saab peale jaanipäeva kokku ja kellest peaks saama vallale abiline
koolimaja nn varjusurmast väljatoomiseks. RVAKS-il ega vallal koolimaja ülalpidamiseks

vahendeid ei ole, projektide läbi oleks see mõeldav, kuid selleks peaks olema nn lihakeha, kelle
kaudu seda teostada. RVAKS-i näol sai projektidega algus tehtud ja selle teostatud osa võiks
nüüd eraldada ja jaguneda ning luua uus mtü, kes sellega edasi liiguks. Probleemiks on
omandiõiguse küsimus- hoones on 2 elanikega koormatud korterit.
Ivar Liivamägi – arutelu on olnud senini pigem loid, mingitest tähtaegadest ega aktiivsusest
juttu ei ole olnud. Edasisaamiseks võiksime mingid tähtajad määrata.
Aldo Laid – kogukonna huvi ei ole selles, et koolimaja kuuluks RVAKS-ile, vaid vallale.
Jaan Urvet – pakun välja, et võtame vastu otsuse: kui 01.08.2013 ei ole moodustunud
koolimajaga edasimenekuks initsiatiivgruppi või õigusjärglast, siis annab RVAKS
dokumentatsiooni üle Rae Vallavalitsusele.
Hääletus- häälteenamus, 0 vastu, 3 erapooletut
Põhikirja muudatus punkt 22 - esindusõigus
Aivar IlvesÜldkogul on võimalus võtta esindusõiguse osas vastu konkreetne otsus ja nüüd oleks vaja otsustada,
põhikirja punkt 22 eraldi otsusena.
Hääletamisele - Ühendust esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees, ülejäänud juhatuse
liikmed esindavad ühendust ühiselt.
Hääletus - 21 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu
Marek Lepp- 27.07.2013 kõik külad Urvastesse Rae valla küladepäevale.
Jaan Urvet Kaunist suve kõigile ja järgmine infotund toimub augustis.
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